
S T A T U T 
STOWARZYSZENIA 

PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI 
ŻYWIECKIEJ 

 

ROZDZIAŁ  1 

Postanowienia ogólne 
§ 1. 

Stowarzyszenie o nazwie j.w. zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest 
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i 
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjając rozwojowi 
przedsiębiorczości , wszelkich form produkcyjnych i usługowych, 
upowszechnianiu takich wartości jak etyczne prowadzenie działalności 
gospodarczej, braterstwo międzyludzkie, lojalność, odwaga cywilna i 
wzajemny szacunek, czynne uczestnictwo w życiu publicznym na szczeblu 
lokalnym i krajowym, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób 
fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. 

     § 2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Żywiec. 

 

     § 3. 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz.U. Nr20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego 
statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

     § 4. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych  
organizacji o podobnym celu działania. 

§ 5. 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dla właściwego działania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami 
prawa. 

 

 

 



§ 6. 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

§ 7. 

Stowarzyszenie może posługiwać się własnym emblematem. 
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Cele i zadania Stowarzyszenia                                    
oraz sposoby                                                                           

i formy ich realizacji. 
§ 8. 

Do podstawowych celów Stowarzyszenia należą: 
1. Ochrona i rozwój przedsiębiorczości w regionie. 
2. Integracja przedsiębiorców regionalna i branżowa. 
3. Wspólna reprezentacja interesów przedsiębiorców przed       

organami administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego. 

4. Lobbing na rzecz ochrony interesów przedsiębiorców w regionie. 
5. Działania zmierzające do systematycznego doskonalenia i 

aktualizacji wiedzy członków poprzez udostępnienie najnowszych 
wyników w nauce i technice w kraju i na świecie. 

6. Upowszechnianie i kreowanie nowatorskich 
form organizacyjnych przedsiębiorczości oraz dorobku producentów 
i usługodawców. 

7. Prowadzenie bieżących analiz marketingowych. 
8. Pozyskiwanie środków finansowych wspomagających rozwój regionalnej 

przedsiębiorczości. 
9. Wspieranie i propagowanie inicjatyw regionalnych. 
1O. Pomoc prawna dla członków Stowarzyszenia. 
11. Opiniowanie i projektowanie aktów legislacyjnych 
12. Inicjatywy prawne na szczeblu regionalnym i krajowym. 
13. Organizowanie działalności samopomocowej wśród członków. 
14. Prowadzenie działalności klubowej. 
15. Wspólne akcje charytatywne. 
16. Wspólne działanie na rzecz edukacji kul tury i kultury fizycznej 

społeczności regionu. 
17. Szerzenie postawy życiowej otwartej na działanie drugiego człowieka 
18. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez kultywowanie 

i szerzenie zamiłowań do przyrody, kultury i sztuki. 
 

 
 

 

 

  



§ 9. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. oddziaływanie bezpośrednie jak również poprzez radnych, 

parlamentarzystów, Konfederacje Pracodawców Polskich i ich 
regionalną strukturę, Polską Izbę Gospodarczą i jej regionalną 
strukturę , Krajowe Bractwo Kupiecko Przemysłowe i jego oddziały, 
Buisnes Center Club i Lożę Regionalną oraz inne organy samorządu 
gospodarczego na politykę gospodarczą rządu, władz regionalnych i 
samorządowych, oraz na ich działania legislacyjne w tym zakresie. 

2. Współpracę z radiem, telewizją i instytucjami naukowymi, a      
także osobami fizycznymi i prawnymi, których działalność        
wiąże się z działalnością statutową Stowarzyszenia. 

3. Organizację spotkań, konferencji, zjazdów, odczytów         
służących propagowaniu działalności statutowej Stowarzyszenia. 

4. Prowadzenie studiów, gromadzenie informacji z zakresu prawa 
ekonomii, organizacji pracy, prowadzenie badań rynku i wykonywanie 
ekspertyz oraz prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków 
Stowarzyszenia. 

5. Szerzenie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej w 
szczególności postrzegania zasad uczciwej konkurencji. 

6. Zbieranie środków finansowych dla zapewnienia funduszy pozwalających 
na realizację zadań statutowych. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej również w formie wspólnych 
przedsięwzięć w zakresie przewidzianym przepisami prawa. 

8. Prowadzenie działalności wydawniczej. 
9. Promocja podmiotów gospodarczych członków należących do 

Stowarzyszenia. 
10. Przyznawanie stypendiów i innych form pomocy i wyróżnień. 
11. Organizacja imprez kulturalnych , rekreacyjnych i sportowych 

integrujących członków Stowarzyszenia. 
12. Ustanowienie wyróżnień i oznak honorowych oraz nadawanie ich osobom 

fizycznym, prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych 
przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia. 

13. Gromadzenie środków na wspólne akcje charytatywne. 
14. Zbieranie środków finansowych na wspieranie oświaty, kultury i   

kultury fizycznej. 
15. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 

Stowarzyszenia. 
 
 

§ 1O.  

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może            
powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych. 

§ 11. 

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej      
pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do           
prowadzenia innych spraw. 
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Członkowie Stowarzyszenia, 
ich prawa i obowiązki 

 
 
§ 12. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający        
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,         
który uzyska pozytywną opinię Zarządu oraz przedstawi opinie 
(rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację 
członkowską. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi. 

 
§ 13. 

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury      
przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
W przypadku decyzji negatywnej przysługuje prawo odwołania się           
do Walnego Zgromadzenia Członków, termin do wniesienia odwołania       
liczy się od dnia doręczenia decyzji odmownej i wynosi 6 tygodni. 

 

§ 14. 

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i 

znaczenia Stowarzyszenia, 
b) dbać o jego dobre imię 
c) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowi ska 
d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień statutu, 
f) regularnie opłacać składki. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu 
Stowarzyszenia, w szczególności: 
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, 
b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów funkcjonowania 

Stowarzyszenia, 
c) korzystać z lokali Stowarzyszenia, 
d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, 
e) korzystać z rekomendacji, gwarancji 

i opieki Stowarzyszenia w swej działalności, 
f) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i 

szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, 
g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom 

Stowarzyszenie. 
  



§ 15. 

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie 
oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej 
kwestii stosowną uchwałę. 

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego 
Stowarzyszenie. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający 
ustalą z Zarządem Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących 
członkom zwyczajnym wymienionym w § 14 . 

 

§ 16. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 
2. wykluczenie przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami 
Stowarzyszenia, 

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach 
Stowarzyszenia, 

c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy 
okresy, 

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków 
Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b, 

e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 
f) śmierć członka. 

 

§ 17. 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi          
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno        
być złożone na piśmie, w terminie co najmniej 21 dni od uchwały      
Zarządu wykluczającego członka. 
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Władze Stowarzyszenia 
 

§ 18. 

Władzami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zgromadzenie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński. 

 

§ 19. 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
 



§ 20. 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą         
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków   
uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie 
stanowią inaczej. 
(Nie liczy się głosów wstrzymujących się). 
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Walne Zgromadzenie Wspólników 
 

§ 21. 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaści 

miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 
członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu 
i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi 
lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej i 4 dni przed terminem 
rozpoczęcia obrad.  

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawniona do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, 
który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może 
ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym członkowie wspierający i 
zaproszeni goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji 

rewizyjnej, 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
d) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) wybór członków zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalanie zmian statutu, 
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie 

innych organizacji, 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez 

członków Stowarzyszenia, 
j) powoływaniu i odwoływaniu składu Sądu Koleżeńskiego oraz 

rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń, 
k) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia na 

działalność Władz Stowarzyszenia. 
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością   

głosów członków - w głosowaniu jawnym. 
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie 
Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy 
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie 
wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
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Zarząd Stowarzyszenia 
 

§ 22. 

1. Zarząd składa się z 5-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Zarząd, składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika         

i od 1 do 5 innych członków Zarządu. 
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. 
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.  
5. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu, 
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
e) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

6. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz 
Stowarzyszenia. 
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Komisja Rewizyjna 
 

§ 23. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne 
Zgromadzenie. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym 

Zgromadzeniu 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia. 
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Sąd Koleżeński 
 

§ 24. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących 
członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.  

2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów 
oraz każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego 
spraw Stowarzyszenia i członków poza wnioskami i skargami 
wniesionymi na Walne Zgromadzenie. 



3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i 
ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym      
niż 1 miesiąc. 

4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do 
wiadomości wszystkich członków. 

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu          
Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie. 
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Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia. 
 

§ 25. 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych       
w § 18 pkt 2,3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie              
ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.                
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład        
uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę 
składu organu. 
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Majątek  Stowarzyszenia 
§ 26. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, 
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz 
ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub 

Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków 
Zarządu działających łącznie. 

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes 
Zarządu lub Wiceprezes wraz z jednym z członków Zarządu. 
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Postanowienia końcowe 
§ 27. 

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne       
Zgromadzenie Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej      
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

 

 

 



§ 28. 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków lub w innych przypadkach przewidzianych 
w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 
Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia. 

§ 29. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem                    
mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


